STOP het vermoorden van politieke
activisten!

Nederlands
Filippijnse

Veroordeel het repressieve regime van
Macapagal-Arroyo!

Solidariteitsbeweging

Geen hulp aan het corrupte en repressieve
regime van Macapagal-Arroyo!

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS) wil graag de aandacht van de internationale gemeenschap vestigen op de reeks
moorden, verdwijningen, vervolgingen en intimidaties gericht tegen politieke activisten,
mensenrechtenwerkers, advocaten, priesters,
journalisten en andere strijders voor burgerrechten in de Filippijnen.
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Het is alarmerend dat alleen al in de eerste drie
maanden van dit jaar niet minder dan 29 levens
zijn vernietigd op de wijze van doodseskaders;
vijf mensen zijn verdwenen; en verscheidene
andere zijn ternauwernood ontsnapt aan ontvoering, illegale vrijheidsberoving, lichamelijke
en geestelijke marteling en moord.

Felidito C. Dacut
Onder de vermoorden is de jurist Felito C. Dacut, al heel lang lid van
de Filippijnse Orde van Advocaten (IBP) en nu ook lid van het bestuur
van IBP afdeling Leyte.
‘s Morgens vroeg op 14 maart 2005 in de drukke straten van Tacloban schoot iemand hem van achter neer. Hij kwam net van een
vergadering met andere bestuursleden van Bayan Muna en wilde
melk gaan halen voor zijn dochtertje van twee jaar oud.
De 51 jarige Dacut, door zijn vrienden, familieleden en collega’s
gekend als Boy, TY, Ducks, of Boyax, was de regionale coördinator van Bayan Muna in Oost Visayas, en een prominent ‘pro
Deo’ advocaat ter zake van mensenrechten en de rechten van
boeren en arbeiders.

William Tadena
Op 13 maart 2005, nadat hij de zondagsmis had opgedragen in het dorp
Barangay in de provincie Tarlac, viel kapelaan Tadena in een regen van
kogels afgevuurd door twee moordenaars. Hij stierf aan vele wonden in
borst en hoofd.
De jonge kapelaan Tadena, een priester van de Onafhankelijke Filippijnse
Kerk, was voorzitter van het Sociale Zorg & Mensenrechtencomité van
het IFI diocees in de provincie Tarlac en actief lid van de Promotie van de
Respons van Kerkleden (PCPR) en van KARAPATAN (Bond ter bevordering van de mensenrechten) in zijn provincie. Hij was een enthousiast
verdediger van de burgerlijke vrijheden en de rechten van arme mensen.
Toen hij vermoord werd steunde hij de stakende landarbeiders en dagloners op de Hacienda Luisita.
Nog geen maand daarvoor, op 18 februari 2005, ontsnapten kapelaan
Allan Caparro en zijn vrouw Aileen aan een moordaanslag door twee nog
steeds niet geïdentificeerde moordenaars op een motorfiets.

Romeo Sanchez
In de namiddag van 9 maart 2005, werd de 39-jarige Romeo Sanchez door een alleen opererende
moordenaar van dichtbij doodgeschoten midden op de markt van
de stad Baguio in het noorden van de Filippijnen. De kogel drong
zijn linkeroor binnen, ging door zijn hersenen en verliet het hoofd
bij de rechter slaap. Hij was op slag dood.
Sanchez was een onbevreesd radiopresentator bij de middengolfzender DZNL in San Fernando City, La Union en op dat moment regionaal coördinator van de politieke partij Bayan Muna en
secretaris-generaal van de Nieuwe Patriottische Alliantie in de
regio Ilocos.
Sanchez laat een vrouw en vijf kleine kinderen na. In 2000 was
hij al eens ontvoerd, zwaar mishandeld en illegaal van zijn vrijheid beroofd door de geheime dienst van het Filippijnse Leger
(AFP) in verband met de dood van Conrado Balweg, een paramilitaire commandant in de regio Cordillera. Het proces tegen hem
en 13 anderen ging niet door wegens gebrek aan bewijs.

Abelardo R. Ladera
Het gemeenteraadslid van Tarlac City, Abelardo R. Ladera (45), was op 3 maart 2005 in het begin van de middag, op weg van zijn werk naar huis, toen hij werd vermoord in de barangay Paraiso, Tarlac City. Eén enkele
kogel trof hem in zijn linkerborst en doorboorde zijn hart.
Ladera was een zeer gerespecteerd en geliefd stadsbestuurder, die de op een na meeste voorkeurstemmen
had gekregen bij de laatste verkiezingen en was begonnen aan zijn tweede termijn. Voor hij vermoord werd was
Ladera benoemd tot waarnemer bij de onderhandelingsdelegatie van de Regering van de Republiek der Filippijnen (GRP) in de vredesonderhandelingen met het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen (NDFP). Hij
was bestuurslid bij de provinciale afdeling van de politieke partij Bayan Muna en een consistent en moedig voorvechter van de rechten en het welzijn van de mensen
van Hacienda Luisita en van de werkende mensen in
Tarlac City.

Alle slachtoffers hadden kritiek op de pro-Amerikaanse politiek van de regering van Macapagal-Arroyo die tegen de armen is gericht, en
bestreden de corruptie. Niet minder dan 13 van
hen die vermoord werden en de vijf die verdwenen zijn in de eerste drie maanden van 2005
waren actief betrokken bij de staking van de
arbeiders van de Hacienda Luisita.

De Hacienda Luisita is een 6.5 duizend hectaren
groot bedrijf van de familie van de vorige president Corazon Aquino, met 10 barangays (dorpen) op zijn grondgebied, in Centraal Luzon. De
grootste suikerriet plantage van het land is daar
gevestigd en de grootste suikerfabriek van de
regio. De arbeiders en dagloners gingen op 6
november 2004 in staking voor verhoging van
hun armzalige loon en verbetering van hun gezondheidszorg en in protest tegen het illegale
ontslag van collega arbeiders en voor de uitvoering van een echte landhervorming.

Als een voorbode tot de bloedige maanden die
nog zouden volgen, gebruikten het Leger en de
Politie op 16 november 2004 stokken, traangas,
zware geweren en pantserwagens om de stakers met geweld uiteen te drijven. Daarbij kwamen 14 mensen om waaronder twee kinderen
van 2 en 5 jaar, raakten velen gewond en werden meer dan 130 stakers, familieleden en
sympathisanten wederrechtelijk opgepakt. Van
een aantal mensen vreest men dat ze door het
Leger zijn ontvoerd omdat sedertdien niets
meer van hen is vernomen. Het bloederig spoor
van moorden, ontvoeringen en verdwijningen,
mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberovingen leidt naar de kampen en de ‘safehouses’ van het Leger, de Politie en van de paramilitaire groepen onder hun supervisie.
Eén dag na de moord op Romeo Sanchez, eiste de
Alex Boncayao Brigade van het Revolutionair Proletarisch Leger (RPA-ABB) op hoge toon de verantwoordelijkheid voor deze moord op. Her RPAABB is een paramilitaire arm van het Leger, die
momenteel opereert op een aantal plekken in het
midden en noorden van de Filippijnen en op het
eiland Negros.
Op een veiligheidsvergadering van het ‘Northern
Luzon Command’ van het Leger (NOLCOM) op 22
januari j.l. beschuldigde Lt. Generaal Romeo Dominguez verscheidene leiders van gemeenschapsorganisaties, lokale overheidsfunctionarissen, leiders van progressieve organisaties en zelfs
leden van het Filippijnse Congres er van te werken
voor de Communistische Partij van de Filippijnen,
het Nieuwe Volksleger, en voor ander sectorale
fronten. Generaal Dominguez stelde toen een speciaal plan voor om deze lieden te isoleren. Het wezen van dit plan is nu wel duidelijk geworden door
de moorden op gemeenteraadslid Ladera, kapelaan Tadena en anderen die vooraan stonden in de
strijd op de Hacienda Luisita.
Ook Generaal Jovito Palparan, de nieuw benoemde commandant van het 8e Infanteriedivisie van het
Leger in oost Visayas, heeft op 7 maart j.l. via de
media openlijk laten weten dat hij van plan is de
militante groepen in de regio binnen zes maanden
te verpletteren. De strafpleiter Felidito C. Dacut
werd kort daarop vermoord in Tacloban City, een
stad die gelegen is in de regio die onder zijn commando valt.
Generaal Palparan is berucht als de ‘Slager van
Mindoro’ waar 20 leden van de politieke partij Bayan Muna werden vermoord in de periode
2001–2003, toen hij daar het bevel voerde over de
204e Brigade van het Filippijnse Leger.

Tot op de dag van vandaag is er nog niemand in
staat van beschuldiging gesteld of gearresteerd in
verband met deze misdaden. President Macapagal-Arroyo en haar gewoonlijk breedsprakige
woordvoerder Ignacio Bunye moeten de eerste
veroordeling nog van zich laten horen en ook hebben zij niet de minste compassie getoond voor de
Filippino’s die in koelen bloede zijn omgebracht.
Maar dat bevestigt alleen maar onze ergste vermoedens: de regering van Gloria Macapagal-Arroyo zit achter deze moordaanslagen om de oppositie tegen haar immer onpopulairdere programma
en beleid in bloed te smoren.
De huidige golf van geweld in de Filippijnen laat
ons ook zien wat president Bush van de VS bedoelde toen hij de Filippijnen uitriep tot het ‘tweede
front’ in zijn zogenaamde ‘oorlog tegen het terrorisme’: een smerige oorlog van het type ‘lage intensiteit’ om de militaire bases van de VS weer terug
te brengen naar de Filippijnen om de militaire
macht van de VS verder in Oost Azië uit te breiden.
De NFS veroordeelt in de sterkst mogelijke bewoordingen het schaamteloze optreden tegen politiek actieve mensen in de Filippijnen, en houdt de
regering van president Gloria Macapagal-Arroyo
verantwoordelijk voor deze misdaden. Wij zien met
grote ongerustheid de interventies van de VS in de
Filippijnen toenemen en we veroordelen de steun
van de VS aan het repressieve regime van Macapagal-Arroyo.
In solidariteit met het strijdend volk van de Filippijnen, vragen wij de internationale gemeenschap om
de mensenrechten situatie in de Filippijnen nauwkeuriger en kritischer te volgen. Vooral doen we
een oproep aan de andere burgerrechten en mensenrechten organisaties, politieke partijen en bewegingen en solidariteitsgroepen en de massamedia om het wezen van het repressieve en onderdrukkende regime van de Arroyo regering aan het
licht te brengen en te veroordelen. Wij roepen de
internationale gemeenschap verder nog op om alle
financiële, materiële en morele steun aan dit regime te stoppen.
Het volk van de Filippijnen heeft ooit de dictator
Ferdinand Marcos doen vallen. Het zal niet buigen
voor zijn opvolger in spé, maar het volk zal dankbaar zijn voor de steun van de internationale gemeenschap wanneer alleen al het moorden gestopt
wordt en nog meer zinloze moorden door de huidige regering in Manilla voorkomen worden.
De stichting NFS is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam, inschrijfnummer
34180878

STOP het vermoorden van
politieke activisten!

Veroordeel het repressieve
regime van Macapagal-Arroyo!

Geen hulp aan het corrupte en
repressieve regime van
Macapagal-Arroyo!

